
โครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด ป 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกผลิตภัณฑ 
เปนอันดับ 1 ของโลก สรางรายไดใหแกประเทศถึง 23,000-25,000 ลานบาทตอป มีเกษตรกรผูปลูกสับปะรด
มากกวา 40,000 ครัวเรือน กระจายอยูในพื้นที่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันตก  
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมสับปะรดไทยยังมีปญหาอยูอีกหลายประการ โดยปญหาที่ ถือวามีความสําคัญตอ
อุตสาหกรรมสับปะรดอยางมาก ก็คือ ปญหาสารไนเตรทตกคางในผลสับปะรด ซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรใสปุย
ไนโตรเจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในปริมาณที่ ไมถูกตอง สงผลใหมีปริมาณสารไนเตรทตกคางในผลสับปะรดเกิน
กวามาตรฐานที่โรงงานแปรรูปสับปะรดกําหนด ทําใหโรงงานมีการกดราคาผลผลิตหรือปฏิเสธในการรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกร เนื่องจากหากนําผลผลิตที่มีสารไนเตรทตกคางเกินมาตรฐานไปแปรรูปเปนสับปะรดกระปอง สารไนเตรทใน
เนื้อสับปะรดจะละลายออกมาทําปฏิกิริยากับดีบุกที่เคลือบอยูภายในกระปอง สงผลใหผูซื้อในตางประเทศสงสินคาคืน
กลับประเทศไทย สรางความเสียหายใหกับอุตสาหกรรมสับปะรดกระปองไทยเปนอยางมาก และอีกปญหาหนึ่งการกระจุก
ตัวของผลผลิตในชวงเวลาเดียวกันในทุกพื้นที่ ทําใหอาจมีบางชวงที่โรงงานไมสามารถรับซื้อผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว
มาสงเขาโรงงานไดทั้งหมดแบบวันตอวัน จึงเกิดปญหามีผลผลิตตกคางอยูหนาโรงงานจนเนาเสียหาย อีกทั้งกรณี
เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่หางไกลจากโรงงาน ทําใหตองรับภาระตนทุนคาขนสงสูง ทําใหเสี่ยงตอการขาดทุนเปน
จํานวนมาก 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่กรมสงเสริมการเกษตรจะตองจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ผลิตสับปะรด ป 2562 เพ่ือแกไขปญหาดานการผลิตของเกษตรกรดังที่กลาวขางตน โดยผานกระบวนการเรียนรู 
เพ่ือใหเจาหนาที่ในพ้ืนที่และเกษตรกรมีความรูดานการผลิตที่ถูกตองเหมาะสมตามระบบ GAP สงออก เนนผลผลิต
ที่มีคุณภาพดี และเปนที่ตองการของตลาด สงเสริมใหเกษตรกรวางแผนการผลิตสับปะรด ทั้งผลิตเพ่ือสงปอน
โรงงาน เนนหนักลดสารไนเตรทตกคางในผลสับปะรด และกรณีเกษตรกรที่มีพื้นที่สับปะรดหางไกลจากโรงงาน  
ใหปรับสัดสวนไปผลผลิตสับปะรดเพ่ือการบริโภคผลสด สงตลาดทั้งในประเทศและเพ่ือการสรางชื่อเสียงและนํา
เงินตราเขาสูประเทศ รักษาความเปนผูสงออกผลิตภัณฑสับปะรดอันดับ 1 ของโลกไดตอไป และที่สําคัญเกษตรกร
ผูปลูกสับปะรดมีความเปนอยูที่ดีข้ึน สามารถประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดตอไปไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงคโครงการ 

2.1 เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการผลิตสับปะรดคุณภาพดี เนนการปองกันปญหาโรคเห่ียวใน
สับปะรด และลดปริมาณสารไนเตรทตกคางในผลสับปะรดใหนอยที่สุดหรืออยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

2.2 เพ่ือศึกษาเทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด และการปองกันโรคเห่ียวในสับปะรด 

 
3. เปาหมายโครงการ (Outputs) 

3.1 อบรมเกษตรกรผูปลูกสับปะรด จํานวน 2,300 คน มีความรูความสามารถในการผลิตสับปะรดคุณภาพ  
เนนการปองกันแกไขปญหาโรคเหี่ยว และการลดปริมาณสารไนเตรทตกคางในผลสับปะรดใหนอยท่ีสุดหรืออยูใน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

3.2 จัดทําแปลงตนแบบการเพ่ิมประสิทธกิารผลิตสับปะรดคุณภาพ ใน 5 จังหวัด ๆ ละ 5 ไร รวม 25 ไร 
 
 



 

4. สถานที่/พื้นท่ีดําเนินการ 
 ดําเนินการใน 23 จังหวัดแหลงผลิตที่สําคัญ ทั้งสับปะรดสงโรงงานและบริโภคผลสด ไดแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีระยอง จันทบุรี ตราด เชียงราย ลําปาง พิษณุโลก 
พะเยา อุตรดิตถ อุทัยธาน ีหนองคาย นครพนม เลย ชัยภูมิ ชุมพร สุราษฎรธานี กระบี่ และจังหวัดพัทลุง 
 
5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 
   - อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพและศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร (เนนลดการปองกัน
โรคเหี่ยว และการควบคุมปริมาณสารไนเตรทตกคางในผลสับปะรดใหนอยที่สุดหรืออยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด) ใน
พ้ืนที่ 23 จังหวัด เกษตรกรจํานวน 2,300 ราย 
               วิธีดําเนินการ : 

                   (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ กําหนดพื้นที่และเกษตรกรเปาหมาย 
        (2) อบรมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดและศึกษาดูงาน เรื่อง การผลิตสับปะรดคณุภาพ 
                    (3) เกษตรกรเรียนรูในประเด็นการผลิตสับปะรดคุณภาพ  

                           (4) แนะนําเกษตรกรที่เขารวมเรียนรู นําความรูท่ีไดรับกลับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง 
 
 5.2 จัดทําแปลงตนแบบการเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ๆ ละ 5 ไร  
รวม 25 ไร (ไดแก จังหวัดราชบุรี ระยอง อุตรดิตถ เลย หนองคาย) 
               วิธีดําเนินการ : 

(1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจ และมีความพรอมในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสับปะรด  

(2) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมของเกษตรกร  
(3) กรมสงเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให สํานักงานเกษตรจังหวัด/ อําเภอ 

ดําเนินการจัดซื้อปจจัยการผลิตและอ่ืนๆ ในการจัดทําแปลงตนแบบ 
(4) จัดทําแปลงตนแบบการเพ่ิมประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ ในประเด็นดังนี้ 

(4.1) การเพ่ิมผลผลิต ลดตนทุนการผลิต โดยใชจุลินทรียพีจีพีอาร 
(4.2) การปองกันปญหาโรคเหี่ยวในสบัปะรดดวยการชุบหนอพันธุดวยสารเคมีปองกัน

กําจัดโรคกอนนําไปปลูก รวมทั้งวิธีการทางเขตกรรมและอื่นๆ  
(4.3) การบังคบัการออกดอกเพ่ือกําหนดชวงเวลาเหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงผลผลิตออก

สูตลาดในชวงฤดูกาลปกติที่มักจะกระจุกตัวและราคาตกต่ํา 
(4.4) หากจังหวัดที่ตองการจะใสเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ่ืนเพิ่มเติม

จากประเด็นที่ 4.1-4.3 ก็สามารถดําเนินการได 
(4.5) ใชแปลงตนแบบเปนจุดเรียนรูขยายผลใหเกษตรกรอ่ืนๆ ตอไป 

 5.3 การติดตามประเมินสถานการณการผลิตสับปะรด จํานวน 5 ครั้ง 
      วธิีดําเนินการ : สวนกลางติดตามสถานการณการผลิตสับปะรดในจังหวัดแหลงผลิตแตละภูมิภาค 
  5.4 ประชมุบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด จํานวน 1 ครั้ง 
      วิธีดําเนินการ : สวนกลางจัดประชุมหารือการบริหารจัดการผลผลิตรวมกับเจาหนาที่และเกษตรกรจาก
จังหวัดแหลงผลิตแตละภูมิภาค รวมทั้งผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
 



 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2561 ป 2562 
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1. อบรมเกษตรกร รวม 2,300 ราย ใน 23 จังหวัด             

2. จัดทําแปลงตนแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรดคุณภาพ 

            

3. ติดตามสถานการณสับปะรดในพ้ืนที่             

4. ประชุมบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด             

 
7. งบประมาณ 
  ปงบประมาณ 2562  เปนเงิน 1,884,000 บาท 
 
8. ผลผลิต ผลลัพธ/ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (Output) 
 1. มเีกษตรกรไมนอยกวา 2,300 ราย ไดรับความรูความเขาใจเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ 
 2. มีแปลงตนแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ จํานวน 25 ไร 
 3. มีการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณสับปะรดในพ้ืนที่ 5 ครั้ง 
 4. มีการจัดประชุมบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด 1 ครั้ง 
 8.2 ผลลัพธ (Outcome)  
 1. เกษตรกรไมนอยกวา 2,300 ราย ไดรับความรูความเขาใจ และนําไปประยุกตใชในการผลิตสับปะรด
คุณภาพตรงตามความตองการของตลาด 
 2. แปลงตนแบบสามารถใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ
ทั้งในพ้ืนที่ใกลเคียงและจากเกษตรกรจากภูมิภาคอื่นที่สนใจ 
 3. เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตอยางเหมาะสม ผลผลิตสับปะรดตอไรของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพ
สอดคลอง ตรงตามความตองการของตลาด ทําใหมีรายไดและกําไรจากการประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดของตน 
 
9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาด 
ทั้ง สงโรงงาน และตลาดบริโภคผลสด จํานวน 2,300 ราย 
 2. มีแปลงตนแบบเพ่ือการเรียนรูเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ จํานวน 25 ไร 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
 1. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความรูในการผลิตสับปะรดคุณภาพดี ตลอดจนสามารถ
นําไปปฏิบัตเิพ่ือประสิทธิภาพการผลิตได 



 

 2. แปลงตนแบบสามารถใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
คุณภาพทั้งในพื้นที่ใกลเคยีงและจากเกษตรกรจากภูมิภาคอ่ืนที่สนใจ 
 
10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงานโครงการ 
 - กลุมสงเสริมพืชไรอุตสาหกรรม สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  
 - เจาหนาที่ประสานงาน 
 1. ชื่อ นางอัจฉรา อุทโยภาศ 

 ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพืชไรอุตสาหกรรม 
โทรศพัท 02-940-6124 
อีเมลล : acharajangk@gmail.com 

 2. ชื่อ นายกิตติ สระแกว 
 ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 โทรศัพท 02-940-6124 

   อีเมลล : kitti-new1@hotmail.com 
 


